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 به را باالتري امتیاز ها شاخص سایر به نسبت که بودند هایی شاخص جمله از فرینانه،کارآ هاي فعالیت
   شدند. شناخته شاخص ترین مهم عنوان به نتیجه در و آوردند  دست

  
 کشاورزي کارآفرینانه هاي فعالیت ،      پایدار           کارآفرینی          پایداري،       شاخص،        کلیدي:     هاي      واژه

  
 مقدمه

 که چرا یابد، افزایش کارآفرینی هاي فعالیت پایدار توسعه زمینه در آگاهی تا است شده سعی امروزه  
 و باشد می ثیرگذارأت و چالشی مفهوم یک کارآفرینی هاي فعالیت به مربوط هاي سیاست در پایدار توسعه
 بیشتري مخرب ثیرأت اکوسیستم بر و کند استفاده بیشتر تجدیدناپذیر منابع از کارآفرینی فعالیت کی هرچه

 در پایدار توسعه که هایی بخش ترین مهم از یکی گیرد. می بیشتري فاصله پایدار توسعه مفهوم از بگذارد،
 کشاورزي فرینیکارآ هاي فعالیت بخش )،Matondi, 2013( تاس برخوردار سزایی به اهمیت از آن
 آیندمی شمار به توسعه حال در کشورهاي اقتصاد در کنشگران ترینمهم از یکی کشاورزان باشد. می

 فرهنگی و اقتصادي فقر ماندگی، عقب مزمن، بیکاري از دنیایی توسعه، حال در یا سوم جهان کشورهاي
 و بدري( است شده کشورها نای گیرگریبان "نیافتگی توسعه" گفت: توان می کلی مفهوم در و هستند

 حل براي کشاورزي کارآفرینان خصوص به کارآفرینان شده گفته مطالب به توجه اب ).1382 افتخاري،
 و زاده (عبداهللا کنند تولید را پایداري خدمات و محصوالت که هستند هایی نوآوري دنبال به مشکالت این

 پایدار توسعه سمت به حرکت که چرا کنند حرکت پایدار توسعه سمت به بتوانند تا )،1393 زاده، شریف
 و نوآوري ایجاد با کارآفرینان و )Schaltegger and Wagner, 2011( باشد می پایدار نوآوري نیازمند
 دهند می شکل را پایدار کارآفرینی اقتصادي و اجتماعی مثبت ثراتا محیطی، زیست اهداف با آن ارتباط

 که شود می گفته هایی فعالیت به ارآفرینی،ک پایدار هاي فعالیت ).1390 همکاران، و فارسی (یداللهی
 تولید امکان و پذیرند می را اجتماعی هاي سئولیتم و دنده می کاهش را محیطی زیست هاي خسارت
 چطور که است این بیانگر پایدار کارآفرینی دیدگاه کنند. می فراهم را زیست محیط با سبانمت کاالهاي
 شده، تصفیه آب به نیاز قبیل؛ از انسانی و اکولوژیکی نیازهاي تواند می کارآفرینی وممرس هاي رهیافت
 بخش رضایت مینأت که کند می بیان دیدگاه این واقع در کند. مینأت را سالم غذاي بهداشتی، خدمات
 از اي شیوه چنین کند. می ایجاد را ها فرصت از وسیعی منبع ،اجتماعی زندگی کیفیت به مربوط نیازهاي

 و هجامع و سو یک از کارآفرینان يبرا برد -برد بازي به منجر یدارپا توسعه مسیر در کارآفرینی مشارکت
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 پایدار کارآفرینی اصلی موضوع دیگر، سوي از ).Parrish, 2010( شود می دیگر سوي از زیست محیط
 و اجتماعی محیطی، ستزی اقتصادي، عوامل حفظ در چگونه کارآفرینان که باشد می مسئله این شامل

 سودآور و پذیرریسک خالق، و نوآور کارآفرینانه فعالیت یک به تا باشند داشته فعالیت توانندمی فرهنگی
 اقتصادي، منافع کسب براي خالقانه هاي فرصت از برداري بهره راستاي در پایدار کارآفرینی لذا .برسند
 ).Schaltegger and Wagner, 2011( است فرهنگ حفظ و زیست محیط کیفیت جامعه، در عدالت

 ،محیطی زیست خطرات و ریسک کاهش به منجر منابع از بیشتر بهروري با تواند می پایدار آفرینیکار
 به توجه با .)Hockerts and Wustenhagen, 2010( شود اجتماعی کیفیت تضمین و تضایعا کاهش

 باید باشد، می کارآفرینی هاي فعالیت در ريپایدا هاي شاخص بررسی راستاي در حاضر تحقیق که این
 مورد در خارجی و داخلی تحقیقات گفت: باید سفانهأمت اما شد، می ارائه موضوع این با متناسب اي پیشینه

 به توان می جمله از که است، شده انجام محدود صورت به یا و نشده انجام کارآفرینی هاي فعالیت پایداري
 هاي شاخص که اند رسیده نتیجه این به خود تحقیقات در که کرد، اشاره )2011( ساموئل و عمر تحقیق
 کمتر بزرگ هاي شرکت به نسبت متوسط و کوچک هاي شرکت در پایدار کارآفرین و محیطی زیست

 یک پایدار کارآفرینی که است معتقد )2014( همکاران و لونکی همچنین گیرد. می قرار توجه مورد
 زیست محیط به مربوط مشکالت حل و محیطی زیست هاي شاخص به دنرسی براي مناسب حل راه
 و دارد جامعه بر که مثبتی اثرات و پایدار کارآفرینی اهمیت و شده گفته مطالب به توجه با باشد. می
 احساس مساله این به توجه لزوم کارآفرینانه هاي فعالیت پایداري خصوص در دانش کمبود چنین هم
 کارآفرینانه هاي فعالیت بر کیدأت با پایداري مساله به که است شده سعی پژوهش این در بنابراین شود. می

 استان این کارآفرینی هاي فعالیت مشکالت از بسیاري که چرا ،شود پرداخته کرمانشاه استان کشاورزي
 ناستا فناوري و علم پارك گزارشات که طور همان باشد. می پایداري هاي شاخص نکردن رعایت دلیل به

 اقتصادي هاي شاخص نکردن رعایت دلیل به کارآفرینی هاي فعالیت درصد 9/51 دهد؛ می نشان کرمانشاه
 خریداري یا شرکت تأسیس براي مالی امکانات نداشتن کشاورزي، جهاد طرف از نشدن حمایت مانند؛
 درصد 6/32 چنین هم اند.شده غیرفعال کارآفرینی هاي فعالیت وام اقساط بازپرداخت عدم و زمین

 به؛ توان می ها شاخص این جمله از که نکردند رعایت را اجتماعی هاي شاخص کارآفرینی هاي فعالیت
 و کرد اشاره کاري گروه شدن پاشیده   هم از و ازدواج مهاجرت، متخصص، و مناسب کاري گروه نداشتن

 و خشکسالی مانند؛ دياقتصا هاي شاخص نکردن رعایت دلیل به هم کارآفرینی هاي فعالیت درصد 3/15
 اند شده شکست دچار مزرعه سطح در ها آفت وجود و کشاورزي مناسب بذر نبود کافی، آب نرسیدن
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 هاي شاخص بررسی مهم موضوع به پرداختن بنابراین ).1393 فناوري، و علم پارك سالیانه (گزارشات
 مطالعه  محدوده از کافی شناخت داشتن با تا ساخت خواهد قادر را ما ،کارآفرینی هاي فعالیت يپایدار
 جهت در را ها فعالیت تواند می پایدار توسعه از هایی شاخص چه کردن رعایت که این دانستن و شده

 يبرا الزم هاي زمینه تا کند کمک سیاستگذاران و ریزان امهبرن به دهد، سوق پایداري و قیتموف به رسیدن
 یکارآفرین پایداري، به مربوط ادبیات ادامه در .)1381 ،اندینا(مارک کنند فراهم را پایدار توسعه به رسیدن
   است. شده بیان کارآفرینی ماهیت و پایدار

 توجه واقعی، طور به لیکن گرد، برمی 1980  دهه از قبل هاي سال به پایداري از صحبت گرچه :پایداري
 پایداري مبحث روي بر بود) ارپاید توسعه روي بر بحث آغازگر (که برانتلند کمیسیون زمان از جهانی

 کنونی نسل نیازهاي به دستیابی« بر مبنی پایدار  توسعه از کمیسیون این که تعریفی در شد. معطوف
 به پایداري دهد، می ارائه »خودشان نیازهاي مینأت در آینده هاي نسل قدرت افتادن مخاطره به بدون
 اقتصادي،   سرمایه از اعم ها سرمایه زوال از لوگیريج و درآمد از معاش امرار و زندگی گذاراندن معناي

  ).1382 افتخاري، و (بدري است اجتماعی و اکولوژیکی
 کارکرد تداوم براي جاري هرسیستم یا اکوسیستم جامعه، توانایی به خود وسیع معناي در پایداري  

 وابسته ها آن به سیستم که یمنابع رفتن نتیجه در       ًاجبارا  کهاین بدون گردد می اطالق نامحدود آینده در
 اهداف باشد، مردم زندگی کیفیت پایداري اصلی مفهوم اگر صورت هر در شود. کشیده ضعف به است

  بود. خواهد شناسایی قابل بیشتري سهولت با اقتصادي و اجتماعی
 افزایش خانواده، نقش ارتقاي فرهنگی، شرع حفظ و برابري به دستیابی شامل اجتماعی اهداف  

  منبع). (همان است زندگی کیفیت کردن بهتر و کیفیت به دستیابی شهروندي، و معیج حس
 که بود خواهد اقتصادي هاي فعالیت در تغییر نوع هر و قبلی اهداف بر مشتمل اقتصادي اهداف  

 وضعیتی توسعه، وصفی وجه عنوان به پایداري منبع). (همان بشود زندگی کیفیت بهبود و ارتقاء موجب
  ).1384 (زاهدي، یابد نمی کاهش زمان طول در وجودم امکانات و مطلوبیت آن در که است
 بینی شپی طبیعی، منابع مدیریت کشاورزي، مانند انسان هاي فعالیت دیگر به اغلب پایداري  کلمه  

 و شوند می پایدار ي هتوسع اجزاي هماهنگی باعث که ،باشد می شهري اکزمر و پزشکی هاي مراقبت
 و اسفا ).1386 مورس، و (بل اند شده بنا آیندگان براي مخاطره ایجاد عدم ساسیا اصل براساس
 پایدار بعد سه پایدار، نظام یک مهم هاي مشخصه منظر از گوردین و هریس از نقل به )2007( فراستل

  اند: نموده مشخص ترتیب این به را
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 اساس و بنیان محیطی، زیست اظلح از پایدار نظام یک پایداري، بعداز این براساس :محیطی پایداري
  کننده تخریب کارهاي انجام یا و تجدیدشونده منابع از حد از بیش برداري بهره از کند. می حفظ را منابع

 پردازد نمی تجدید قابلغیر منابع ساختن تهی به ،توسعه دلیل  به     ًصرفا  و ورزد می اجتناب زیست محیط
 پایداري زیستی، تنوع نگهداري شامل موارد این کند. می گذاري سرمایه کافی ذخایر داشتن براي و

  .شوند نمی اقتصادي منابع شامل      ًمعموال  که است تمساکوسی کارکردهاي دیگر و جوي
 اقتصادي، لحاظ از پایداري نظام یک که دهد می را اطمینان این پایداري از بعد این اقتصادي: پایداري

 اقتصادي پایدار نظام یک کند. تولید را خدمات و هاکاال مداوم اساس و بنیان یک بر است قادر
  .ورزد می اجتناب ،رساند می آسیب سنتی تولید و کشاورزي به که بخشی هاي تعادل عدم از چنین هم

  همه که سمت این به پیشرفت معنی به ،است انسانی  توسعه کننده منعکس اجتماعی بعد :اجتماعی پایداري
 به یافتن دست واقع در اجتماعی پایداري سازند. برآورده را خود ضروري نیازهاي شوند قادر جامعه افراد
 به دسترسی کردن، زندگی عالقه با و هدفمند و معنادار زندگی یک داشتن آرامش، از منطقی سطح یک

   ).Assefa and Frostell, 2007( باشد می همه براي آموزش و بهداشت در عادالنه و برابر هاي فرصت
 شامل پایدار توسعه به مربوط مالحظات آن در که کارآفرینی فعالیت هرنوع :پایدار آفرینیکار

 مسئولیت نظیر ها واژه از بسیاري باشد. شده رعایت اخالقی و اقتصادي ،اجتماعی محیطی، مالحظات
 چند هر رود.  می کار به پایدار کارآفرینی   واژه با ارتباط در آن نظایر و اخالقی وجوه حقوقی، اعی،اجتم

 کارآفرینی از مختلفی هاي جنبه به ها آن  همه اما هستند، متفاوتی مفاهیم  ِ  کننده بیان ها واژه این از بسیاري
 به کوچک اقتصادي هاي بنگاه توجه و جهش به موضوع این ،دیگر سوي از کنند. می اشاره پایدار

 زمینه در اي ساالنه هاي گزارش اقتصادي بزرگ هاي شرکت و ها بنگاه      ًغالبا  دارد. اشاره پایداري موضوع
 اقتصادي هاي هبنگا آیا که کند می تداعی ذهن در را سؤال این موضوع این و کنند     می منتشر پایداري
 نیز پایداري زمینه در دهند، می تشکیل را موجود هاي بنگاه کل از درصد 90 که متوسط و کوچک
  دارند؟ فعالیت

 از که هستند هایی شرکت پایدار کارآفرینان ،است پایدار توسعه از برگرفته مفهومی پایدار کارآفرینی  
 و  کسب انجمن کنند. می مشارکت پایدار توسعه فرآیند در پایدار هاي روش به ها فعالیت انجام طریق

 اررفت به اقتصادي هاي اهبنگ مداوم تعهد  مثابه به را پایدار کارآفرینی پایدار، توسعه براي جهانی کار
 محلی، جوامع ها، آن خانواده کار، نیروي زندگی کیفیت بهبود و اقتصادي توسعه در مشارکت اخالقی،
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 پایدار کارآفرینی دیدگاه از .)Pastakia, 1998( کند می تعریف آینده نسل براي شرایط حفظ و جهانی
 مالحظه که دارد، ندهآی نسل و جامعه طبیعت، سهامداران، قبال در را ها مسئولیت از اي مجموعه بنگاه

 از جدیدي نوع ای اقتصادي بنگاه از جدیدي نوع گاهبن گیري تصمیم فرآیند در همجموع این همگی
 و فرهنگی اجتماعی، دي،اقتصا شرایط در اقتصادي بنگاه هر      ًمسلما  طلبد. می را عملیاتی مدیریت
 بین تعامل نوعی به تا کند یم تالش پایدار کارآفرینی مفاهیم و است گرفته قرار خاصی محیطی زیست

  .)Springett, 2003( سازد فراهم را مجموعه این
 در سود و زمین مردم، با پایدار توسعه مشهوري، ازاریابیب اصل براساس :پایدار کارآفرینی ماهیت
 در و کند جلب را عامل سه این ضوابط و اصول براساس که اي کارآفرینانه فرآیند هر ست.ا ارتباط
 در نامید. پایدار کارآفرینی توان می را باشد داشته اي عادالنه و منطقی رویارویی عوامل این با تعامل
  است. شده پرداخته بعد سه این توضیح به ادامه
 این به پاسخ لدنبا به و دارد توجه اخالقی مسائل و جامعه در ها بنگاه رفتار به (مردم) بعد اولین  

 پیوندهاي آیا و کنند می رفتار انسانی) (نیروي باکارکنان چگونه ها بنگاه که است، اساسی سؤال
 تبعیض کار، نیروي جایگاه در کودکان از استفاده انسانی، کرامت حفظ شوند؟ می تشویق اجتماعی
 هاي کاري پنهان سود، و مدیریت در کار نیروي مشارکت کار، نیروي در طبقاتی اختالفات و جنسیتی
 گیرند. قرار مدنظر باید زمینه این در که هستند احثیمب جمله از آن نظایر و اخالقی

 ).Pastakia, 1998( است مرتبط طبیعی محیط قبال در پایدار کارآفرینی تعهد به قضیه دوم بعد  
 از میراثی زمین(( که باشد المثل ضرب این موضوع این اهمیت با ارتباط در جمله زیباترین شاید

 و افراد جایگاه و نقش بر و ))شود واگذار ما فرزندان به باید که است رضیق بلکه نیست ما گذشتگان
 محیط ظحف کنند. می کیدأت زیست محیط و طبیعی منابع از صیانت و حفظ در اقتصادي هاي بنگاه

 این در موجود هاي نمونه محیطی زیست عوامل مبناي بر طراحی و محیطی زیست کارایی زیست،
   ).منبع همان( هستند زمینه
 ارزش تخصیص و استفاده با بلکه ندارد، توجه ها بنگاه مالی نتایج به     ًصرفا  (سود) بعد سومین  

 نیز سود توزیع به نسبت تعهد و ها زیرساخت آالت، ماشین رد گذاري سرمایه کارکنان، براي افزوده
 کند. می کیدأت

     ذات    در    را        تحـرك    و          پویـایی       کـه      است    اي      ایده   و      واژه      بلکه       نیست،       ایستا        مفهومی        پایدار           کارآفرینی  
   . )Bos, 2002 (     است      داده     جاي     خود
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      کند:    می       تشریح        پایدار           کارآفرینی     سوي    به      حرکت      براي    را      پایه       قانون    ده       جانسن
 رعایـت    و        انسانی      حقوق    به      توجه        محیطی،      زیست       خطرات      کاهش       زمینه    در    را          اقداماتی      باید    ها       بنگاه         

   د. ن  کن      شروع         کارکنان       اساسی      حقوق

 بـه          پاسـخی         صـورت     به    نه   و      گیرد      قرار       مدنظر            خودانگیخته         فرآیندي         منزله    به      باید        پایدار           کارآفرینی      
       خارجی.         فشارهاي

 هـاي          بنگـاه            راهبـردي    و       کلـی          اهـداف          سـاختن         روشـن            پایـدار،            کارآفرینی       تجربه     راه    در     قدم       اولین       
     است.         اقتصادي

 باشد.   ه    بنگا       اولیه     هاي        فعالیت   و    ها      ارزش    با      همسو   و       بنگاه     هاي        فعالیت     جهت    در      باید       اهداف     این      

 باشد.         مشتریان         نیازهاي    با      همسو       ً دقیقاً      باید       اهداف      

 تولیـد           فرآینـد    و      هـا         فعالیت          پایداري،     بین        ارتباط       تشریح      براي    را     الزم       صالحیت   و         توانایی      باید       بنگاه         
      باشد.       داشته

 کند.      اعالم       اهداف    به      نسبت    را     خود         بلندمدت      تعهد      باید       بنگاه     

 ـ     در        بایـد       فشار     هاي      گروه   و         کنندگان      مصرف          زمینـه     در       شـده          انجـام        هـاي          گـذاري           سـرمایه       بـا     اط      ارتب
  .    یابد       گسترش        پایدار           کارآفرینی    تا      کنند       ایجاد      فعال     هاي       بنگاه         پایدار،           کارآفرینی

 جهـت       تغیر   ،    قیمت        افزایش      نظیر       مسائل      برخی    با          رویارویی    در       نباید    ها       بنگاه             کارآفرینانه     هاي        فعالیت       
     دهد.

 از بیش قوانین و کنند اقدام نامتعارف و افراطی صورت هب پایدار کارآفرینی زمینه در نباید ها بنگاه 
 ).Janssen, 2001( کنند اعمال متعارف حد

 کارآفرینی اجراي در که است معتقد و کند می اضافه گانه ده اصول مجموعه این به اصل یک باس  
 به مدیریت هاي تالش و است ضروري مؤسسه اندرکاران دست و اعضا همگی تالش بنگاه در پایدار

 از ناشی را آن وجودي ماهیت و پایدار کارآفرینی محققین، از برخی بود. نخواهد آمیز موفقیت تنهایی 
 با بازار مشکالت اقتصادي مبحث تلفیق محققین، این نظر از دانند. می بازار نظام در موجود مشکالت

 در سازد، می مطرح را دارپای کارآفرینی نام به جدیدي مفهوم کارآفرینی، ادبیات از ناشی گرایی فرصت
 ادبیات و شود می ناشی بازار نظام ناتوانی از محیطی مخرب مسائل محیطی، اقتصاد نظر از حقیقت

 در اند. شده عجین بازار نظام در موجود مشکالت با ها فرصت که است واقعیت این مبین کارآفرینی
 زمان هم پیشرفت براي هایی فرصت  کننده بیان بازار، نظام مشکالت با مرتبط محیطی مسائل نتیجه
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 دیگر، عبارت به دارند. تخریبی محیطی زیست آثار هک ،هستند اقتصادي رفتارهاي کاهش و سودآوري
 هاي فرصت شوند، می محیطی زیست مخاطرات ایجاد به منجر که بازار نظام مشکالت از برخی

 پیشرفت و بهبود انتظار، مورد سود از مندي هبهر یعنی اساسی ویژگی دو که کنند می ایجاد را  کارآفرینانه
 فرآیند در کارآفرینانه جریان بازار، نظام در موجود مشکالت کاهش با دارد. دنبال به را اجتماعی رفاه

 پایدار نظام کارایی افزایش به منجر سو یک از و کند می مشارکت اجتماعی رفاه و محیطی پایداري
 توان می بنابراین داشت، خواهد دنبال به را مخرب محیطی زیست آثار کاهش دیگر سوي از و شود می

 مشکالت براساس که نامید اقتصادي هاي فرصت کاربرد و ارزیابی کشف، فرآیند را پایدار کارآفرینی
 آثار کاهش با پایدار کارآفرینان اساس این بر اند. آمده وجود به بازار نظام در موجود محیطی زیست
 بازار نظام در موجود منافع افزایش محیطی، زیست پایداري افزایش و بازار امنظ محیطی زیست مخرب
 برخورد هاي روش و پایدار کارآفرینی روي پیش موانع پایدار، کارآفرینی مفهوم نمودن روشن بر عالوه

 .)Dean and McMullen, 2007( کند می تشریح نیز را موانع این با

 و ها بنگاه سوي از محیطی زیست و اجتماعی اخالق يها جنبه مالحظه براي اصلی عامل دو  
 و اجتماعی اخالقی، هاي جنبه به توجه و شهرت حفظ عامل اولین ت؛اس متصور اقتصادي هاي سازمان
 براي فرصتی پایدار کارآفرینی بنابراین یابند؛ دست نیز عمومی اعتبار و شهرت به محیطی زیست

 پیشرفت براي را طالیی فرصتی و متمایز ها بنگاه سایر از را دخو تا کند می فراهم اقتصادي هاي بنگاه
 پایداري، موضوع که است این از حاکی شده گفته مطالب .)Mc Neill, 2000( کنند فراهم خود

 کند کمک کارآفرینی هاي فعالیت و ها بنگاه به تواند می چقدر پایداري اصول رعایت و پایدار کارآفرینی
 ارائه با است دهش سعی حاضر، پژوهش در اساس این بر برسند. وفقیتم به بتوانند ها آن تا

 پرداخته ها شاخص این بندي اولویت و شناسایی به کیفی شناسی روش از گیري بهره با و هایی شاخص
 پایداري بر گذار ثیرأت ايمتغیره ،مصاحبه انجام با سپس و مرتبط منابع مرور با ابتدا که طوري  به شود

 پایداري سطح گیري اندازه جهت نیازمورد هاي شاخص سپس و شناسایی کارآفرینانه هاي  فعالیت
   شدند. طراحی

 هاي فعالیت بر کیدأت با پایداري هاي شاخص ترین مناسب به دستیابی منظور به: پایداري هاي شاخص
 نفر 10 و رآفرینکا 27 نظرات از گیري بهره با و کیفی رویکرد با اي مطالعه کرمانشاه، استان کارآفرینی

 تحلیل و تجزیه .شد انجام استان کشاورزي جهاد و فناوري و علم پارك کارشناسان و اساتید از
 سه در کشاورزي کارآفرینانه هاي فعالیت در پایداري هاي شاخص که داد نشان آمده دست به اطالعات
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 را هایی شاخص بعد ره در توان می که شدند بندي تقسیم اجتماعی و اقتصادي محیطی،  زیست بعد
 به سپس شد. استخراج ها شاخص ساختن براي متغیر 54 کارآفرینان مصاحبه با تدااب در نمود. شناسایی

 که این به توجه با .شد گذاشته کارشناسان و اساتید اراختی در متغیرها این ،متغیرها بررسی منظور
 شد حذف متغیر 20 حدود دارند، پوشانی هم هم با متغیرها از تعدادي بودند معتقد اساتید و کارشناسان

  شدند. انتخاب شاخص ساختن براي متغیر 34 نهایت در و
 پایداري هاي شاخص آمده دست به اطالعات مبناي بر :محیطی زیست بعد در پایداري هاي شاخص

 از: عبارتند که شدند شناسایی شاخص 13 محیطی زیست بعد در کشاورزي کارآفرینانه هاي فعالیت در
 در طبیعی منابع حفظ به توجه میزان زیستی، تنوع و ذخایر به کارآفرینی هاي فعالیت توجه میزان

 کارآفرینانه، هاي فعالیت در خاك حفاظت هاي روش از استفاده به توجه میزان کارآفرینانه، هاي فعالیت
 فرآوري هاي روش از هاستفاد میزان کارآفرینانه، هاي فعالیت در آب از حفاظت هاي روش استفاده میزان
 میزان کارآفرینانه، هاي فعالیت در تجدیدناپذیر منابع از استفاده میزان کارآفرینانه، هاي فعالیت در زباله

 انجام در بومی دانش از استفاده میزان کارآفرینانه، فعالیت در شیمیایی سموم و کود از استفاده
 کارآفرینانه، هاي فعالیت در آفات کنترل براي بیولوژیک مواد از استفاده میزان کارآفرینانه، هاي فعالیت
 در سبز کود از استفاده میزان هوا، آلودگی از جلوگیري جهت در کارآفرینانه هاي فعالیت کنترل میزان

 میزان و کارآفرینانه هاي فعالیت در تجزیه غیرقابل هاي زباله تولید میزان کارآفرینانه، هاي فعالیت
  باشد. می کارآفرینانه هاي فعالیت در تجزیه غیرقابل هاي زباله بازیافت

       حسـب       بـر     را           کشـاورزي              کارآفرینانه     هاي        فعالیت    در         پایداري     هاي      شاخص      بندي          اولویت   ) 1 (      جدول  
      دهد.    می      نشان       تحقیق     هاي       نمونه      توسط       گذاري      ارزش    از      حاصل        اولویت
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 .کرمانشاه استان ورزيکشا کارآفرینی هاي فعالیت در محیطی زیست هاي شاخص بندي رتبه -1 جدول

 انحراف  میانگین  محیطی زیست هاي شاخص
 )SD( معیار

 ضریب
 )CV( تغییرات

  رتبه

  4  23/0  99/0  01/4  زیستی تنوع و ذخایر به کارآفرینی هاي فعالیت توجه میزان
  10  23/0  96/0  3 کارآفرینانه هاي فعالیت در طبیعی منابع حفظ به توجه میزان

  6  44/0  52/1  45/3  کارآفرینانه هاي فعالیت در خاك حفاظت هاي روش زا دهاستفا به توجه میزان
  5  35/0  40/1  96/3 کارآفرینانه هاي فعالیت در آب از حفاظت هاي روش استفاده میزان

  3  52/0  56/1  17/4 کارآفرینانه  فعالیت در زباله فرآوري هاي روش از استفاده میزان
  9  44/0  41/1  2/3 کارآفرینانه هاي فعالیت در تجدیدناپذیر منابع از استفاده میزان
  1  3/2  34/1  93/4 کارآفرینانه فعالیت در شیمیایی سموم و کود از استفاده میزان
  2  28/0  16/1  22/4 کارآفرینانه هاي فعالیت انجام در بومی دانش از استفاده میزان

  7  39/0  36/1  44/3 کارآفرینانه  فعالیت در بیولوژیک مواد از استفاده میزان
  8  41/0  43/1  44/3 هوا آلودگی از جلوگیري جهت در ،کارآفرینانه هاي فعالیت کنترل میزان

  11  51/0  33/1  56/2 کارآفرینانه هاي فعالیت در سبز کود از استفاده میزان
  13  65/0  12/1  72/1  کارآفرینانه هاي فعالیت در تجزیه غیرقابل هاي زباله تولید میزان

  12  70/0  33/1  89/1  کارآفرینانه هاي فعالیت در تجزیه غیرقابل هاي زباله افتبازی یزانم
  

 شاخصی ترین مهم کارآفرینان نظر از فرینانهکارآ هاي فعالیت در شیمیایی سموم و کود از استفاده  
 از استفاده هاي شاخص رعایت چنینهم و کردند می رعایت خود رآفرینیکا فعالیت در باید که بود

 دارند. قرار کارآفرینان هدیدگا از بعدي هاي رتبه در زباله فرآوري هاي روش از استفاده و میبو دانش
 ترین اهمیت  کم عنوان به را کارآفرینانه هاي فعالیت در تجزیه غیرقابل هاي زباله تولید میزان کارآفرینان

 داده نشان جدول در که تغییرات ضریب به توجه با اند. کرده عنوان پایداري به رسیدن براي شاخص
 شیمیایی کود و سموم از استفاده میزان شاخص روي کارآفرینان کثریتا که گفت توان می است، شده

  دارند. نظر اتفاق
  

  اجتماعی بعد در پایداري هاي شاخص
 هاي فعالیت در همکاري و مشارکت میزان از: عبارتند که شد شناسایی شاخص 11 بعد این در

 و داد و معامله میزان دیگر، فروشندگان و ها واسطه تولیدکنندگان، با کارآفرینان تباطار میزان کارآفرینی،



  و همکاران فر احسانی تهمینه

29 

 مراکز با کارآفرینان ارتباط زانمی محلی، مردم با کارآفرینی هاي فعالیت تولیدات و محصول ستد
 کسب به مندي عالقه میزان کاري، هحوز مشکالت و مسائل با کارآفرینان آشنایی میزان اي، مشاوره
 و اینترنتی هاي سایت کارشناسان، از استفاده میزان روز، هاي تکنولوژي و ها نوآوري آخرین از آگاهی
 در اطالعات گذاشتن اشتراك به میزان تولیدکنندگان، سایر یا شرکاء به اعتماد و تعامل میزان غیره،
 و امنیت کار حیطم در که میزانی و کارآفرینی فعالیت از رضایت میزان جدید، هاي نوآوري مورد

  دارد. وجود آرامش

       بعـد        نظـر     از           کشـاورزي                کارآفرینانـه      هاي        فعالیت    در         پایداري     هاي      شاخص      بندي        اولویت   ) 2 (      جدول  
      دهد.    می      نشان    را         اجتماعی

  
 .کرمانشاه استان کشاورزي کارآفرینی هاي فعالیت در اجتماعی هاي شاخص بندي رتبه -2 لجدو

  میانگین  اجتماعی هاي شاخص
 انحراف

 یارمع
)SD( 

 ضریب
 تغییرات

)CV( 

  رتبه

  9  22/0  95/0  49/3  کارآفرینی هاي فعالیت در همکاري و مشارکت میزان
  8  23/0  95/0  56/3  دیگر فروشندگان و ها واسطه تولیدکنندگان، با کارآفرینان ارتباط میزان

  7  33/0  24/1  61/3  محلی مردم با کارآفرینی هاي فعالیت تولیدات و محصول ستد و داد و معامله میزان
  1  34/0  22/1  53/4  اي مشاوره مراکز با کارآفرینان ارتباط میزان

  2  21/0  88/0  17/4  کاري حوزه مشکالت و مسائل با کارآفرینان آشنایی میزان
  5  16/0  75/0  99/3   ها وآورين آخرین از آگاهی کسب به مندي عالقه میزان
  4  23/0  94/0  01/4  غیره و اینترنتی هاي سایت کارشناسان، از استفاده میزان

  11  32/0  06/1  27/3   تولیدکنندگان سایر یا شرکاء به اعتماد و تعامل میزان
  10  28/0  01/1  49/3  جدید هاي نوآوري مورد در اطالعات گذاشتن اشتراك به میزان

  6  26/0  98/0  73/3  کارآفرینی فعالیت زا رضایت میزان
  3  31/0  10/1  14/4  دارد وجود آرامش و امنیت کار محیط در که میزانی

 حوزه کارشناسان و اي مشاوره مراکز با داشتن ارتباط که دهد می نشان )2( جدول هاي یافته  
 شدن موفق براي شاخص ترین مهم کنند، می فعالیت کشاورزي حوزه در که کارآفرینانی براي کشاورزي
 امنیت وجود و کاري حوزه مشکالت و مسائل با آشنایی نظیر هایی شاخص چنین هم شود. می محسوب
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 شود می کارآفرینی ايه فعالیت موفقیت باعث که هایی شاخص بندي رتبه در کاري محیط در آرامش و
 بیشتر که است مطلب این گویاي هم تغییرات ضریب چنین هم اند. آورده دست به را بعدي هاي رتبه

  اند. داشته نظر اتفاق کشاورزي حوزه کارشناسان و اي مشاوره مراکز با ارتباط شاخص روي کارآفرینان
 شاخص 10 شده انجام هاي سیبرر از پس بعد بین در :اقتصادي بعد نظر از ريپایدا هاي شاخص

 ادامه به تمایل میزان کارآفرینی، فعالیت شروع از بعد مالی استقالل میزان از: عبارتند که آمد دست به
 و مستقیم صورت به اشتغال ایجاد میزان مالی، وضعیت شدن خوب از بعد کارآفرینی فعالیت

 به نسبت بازار کم نوسانات میزان یارانه، و وام مثل دولت هاي کمک از کمتر هاستفاد میزان غیرمستقیم،
 زندگی، هاي هزینه مینأت براي دیگر درآمدي منابع از استفاده میزان کارآفرینی، فعالیت تولیدي محصول

 کارآفرینی، فعالیت توسط شده تولید محصول ریسک میزان کارآفرینی، فعالیت پیشرفت و رشد میزان
 دیگر هاي فعالیت در گذاري سرمایه میزان و است آمده دست هب محصوالت فروش از که انداز پس میزان

   است. شده داده نشان )3( جدول در ها شاخض این بندي اولویت باشد. می
  

 .کرمانشاه استان کشاورزي کارآفرینی هاي فعالیت در اقتصادي هاي شاخص بندي رتبه -3 جدول

  میانگین  اقتصادي هاي شاخص
 انحراف
 معیار

)SD( 

 ضریب
 تغییرات

)CV( 

  رتبه

  4  29/0  03/1  55/3  کارآفرینی فعالیت شروع از بعد مالی استقالل میزان
  8  20/0  89/0  38/3  مالی وضعیت شدن خوب از بعد کارآفرینی فعالیت ادامه به تمایل میزان

  5  28/0  1  54/3  غیرمستقیم و مستقیم صورت به اشتغال ایجاد میزان
  2  27/0  12/1  11/4  یارانه و وام مثل دولت هاي کمک از استفاده میزان

  3  31/0  08/1  84/3  کارآفرینی فعالیت تولیدي محصول به نسبت بازار نوسانات میزان
  6  31/0  1/1  52/3  زندگی هاي هزینه مینأت براي دیگر درآمدي منابع از استفاده میزان

  7  22/0  86/0  43/3  کارآفرینی فعالیت پیشرفت و رشد میزان
  1  36/0  22/1  24/4  کارآفرینی فعالیت توسط شده تولید محصول ریسک میزان
  10  39/0  01/1  56/2  است آمده دست به محصوالت فروش از که انداز پس میزان

  9  37/0  14/1  04/3  دیگر هاي فعالیت در گذاري سرمایه میزان
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 به بتنس پایین ریسک  شاخص ،استان کارآفرینان نظر از که است این گویاي )3( جدول هاي یافته  
  هاي شاخص چنین هم باشد، می برخوردار اهمیت باالترین از کارآفرینی هاي فعالیت تولیدي محصول
 دولت هاي کمک از کمتر استفاده و کارآفرینی هاي فعالیت تولیدي محصول به نسبت بازار کم نوسانات

 نشان نیز تغییرات ضریب براي آمده دست به عدد همچنین .دارند قرار بعدي هاي رتبه در یارانه و
  دارد. وجود تولیدي محصوالت پایین ریسک شاخص روي بیشتري نظر اتفاق که دهد می
  

  بحث و گیري نتیجه
 جمله از پایداري، لحاظ به کارآفرینانه واحدهاي توسعه تنگناهاي و وضعیت شناخت و بررسی  

 قرار توجه مورد رینانهکارآف کارهاي و کسب سیاستگذاري و ریزي برنامه در امروزه که است مسائلی
 قتصادي،ا ابعاد از کارآفرینانه واحدهاي پایداري سطح سنجش و ها شاخص طراحی است. گرفته

 کارآفرینی هاي فعالیت پایداري جایگاه یینتع براي مناسب معیاري تواند می محیطی زیست و اجتماعی
 انسجام ورشکستگی، بحران، با که این از قبل آنان نارسایی و مشکالت حل جهت در تواند می هم و باشد

 بحرانی یا پایدار وضعیت شناخت باشد. داشته توجهی قابل کمک شوند، مواجه شدن تعطیل و گسیختگی
 سازي استاندارد و ارزیابی ها؛آن عمومی هدف که است معیارهایی و هاشاخص طراحی نیازمند فعالیتی هر

 حالی در این .)Opricovic, 2004; Sors, 2001( ستا نتایج این نمودن فراگیر و مقایسه قابل نتایج
 هاي فعالیت هاي چالش و مشکالت بررسی به کشور داخل در حداقل اي مطالعه کمتر که است

 فعالیتی هر در پایداري اهداف به دستیابی که پیداست ناگفته است. پرداخته دیدگاه این از کارآفرینانه
 امري یکپارچه اقتصادي و اجتماعی محیطی،  توسعه هاي تسیاس در نگرانه کل دیدگاهی داشتن بدون
 تا است الزم شده گفته مطالب به توجه با ).Inskeep, 1991( شود می محسوب انتظار از دور

 توسعه یجهتن در و پایداري سمت به کارآفرینی هاي فعالیت تا شود اتخاذ هایی سیاست و ها ریزي برنامه
 از که شود تدوین هایی شاخص تا است شده سعی نوشتار این در ظورمن همین به کنند. حرکت پایدار

 کارآفرینی هاي فعالیت موفقیت در سزایی به ثیرأت ها آن رعایت و بودند اهمیت با بسیار کارآفرینان نظر
 با مصاحبه همچنین و پایدار کارآفرینی و پایدار توسعه به مربوط تحقیقات در بررسی با دارد.

 اقتصادي و اجتماعی محیطی، زیست گروه سه در و شد تدوین هایی شاخص رزيکشاو کارآفرینان
 هاي شاخص بندي رتبه که طور همان است. شده ارائه )3( و )2( )،1( جداول در که شدند بندي دسته

 ترین مهم کشاورزي سموم از استفاده حداقل  شاخص کارآفرینان نظر از داد، نشان محیطی زیست
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 که )1390( همکاران و روستا تحقیقات طبق که چرا ،شود می محسوب قیتموف به رسیدن در شاخص
 رعایت که اند یافته دست اي مشابه نتایج به ،دادند قرار بررسی مورد را اي گلخانه تولیدات واحدهاي

 از استفاده آب، کم مصرف حیوانی، کودهاي مصرف چنین هم محیطی، زیست مسائل به توجه و اصول
 موفقیت به در مهم عوامل جمله از حشرات و آفات دفع براي سموم از کم ستفادها بیولوژیک، مواد

 رده در بومی دانش از استفاده کارآفرینان نظر از چنین هم آید. می حساب به تولیدي واحدهاي رسیدن
 توسعه عوامل ترین مهم از یکی عنوان  به کارآ کشاورزي اطالعات و دانش از استفاده دارد، قرار دوم
 اهمیت بسیار کارآفرینان نظر از که سوم محیطی زیست شاخص و است کشاورزي کارآفرینی شبخ

 که شود می باعث زباله فرآوري از استفاده که باشد می زباله فرآوري هاي روش از استفاده داشت،
 گیاه و گل انواع براي مناسب اي تغذیه و باال شدن تجزیه قابلیت با مواد به ها آن و شود دفع فضوالت

   .)Rolling, 2004( شوند تبدیل
 و کارشناسان با ارتباط که داد نشان کارآفرینی هاي فعالیت در اجتماعی هاي شاخص بندي رتبه  

 با آشنایی تحقیقاتی، مراکز و کشاورزي خدمات مراکز با ارتباط شیالت، ي اداره خصوص به ها سازمان
 هستند هایی شاخص ترین اهمیت با شغلی تامنی وجود چنین هم و کشاورزي بخش مشکالت و مسائل

 که ،است این بر مبنی )1381( محمدزاده توسط گرفته صورت تحقیقات اند. بوده کارآفرینان نظرمورد که
 با محققان و تولیدکنندگان بین تعامل و ارتباط کشاورزي،  توسعه و تولیدکنندگان موفقیت  الزمه

 ها گیري جهت تا شود می موجب کارشناسان با کشاورزي داشتن ارتباط باشد. می حوزه این کارشناسان
 داشتن حضور با کند می  اشاره محمدزاده چنین هم باشد. ها آن مشکالت و مسائل نیازها، رفع سمت به

 تحقیقاتی مراکز به را خود ها خواسته و تقاضاها توانند می تحقیقاتی، مراکز و ها انجمن در تولیدکنندگان
 تولیدي واحدهاي هم و کند رفع را ها آن تولید مشکالت هم تواند می کار این کنند.  نتقلم ها سازمان و
 محصوالت چه هر که بود این گویاي اقتصادي هاي شاخص بندي رتبه چنین هم برساند. موفقیت به را

 شندبا برخوردار کمتري بازار نوسانات و تري پایین ریسک از کارآفرینی هاي فعالیت توسط شده تولید
 پایداري از و تر موفق ها آن کارآفرینی فعالیت کنند، استفاده کمتر دولتی ها وکمک ها وام از کارآفرینان و

 )1389( سال در همکارانش و عنابستانی توسط که یتحقیق در بود. خواهد برخوردار باالتري اقتصادي
 به رسیدن پایین، ریسک با التمحصو تولید اقتصادي پایداري که اند رسیده نتیجه این به شده، انجام

 بیشتر، مالی منابع به دستیابی محصوالت، براي مناسب بازار تولید، راندمان بودن باال سودمند، اشتغال
 باشد. می اقتصادي هاي چالش برابر در مقاومت و تولید محصوالت تنوع پایدار، معیشت به دسترسی
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 باالتري اريپاید از فعالیت آن باشد، بیشتر شده کرذ موارد کارآفرینی، فعالیت یک در چه هر بنابراین
  بود. خواهد برخوردار
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Abstract* 

The aim of starting up a sustainable entrepreneurial activity is improving human 
welfare, the environment and people's income. These types of businesses consider 
environmental risks and also ecological pressures that may impede creating new 
opportunities. Therefore, in this study after a literature review of sustainability and 
sustainable entrepreneurship, sustainability indices in entrepreneurial activity in 
Kermanshah province was provided. In view of entrepreneurs and experts, in order 
to sustain an agricultural entrepreneurial activity, the design is very important 
indicator. Based on the findings of survey research section, which was done with 
qualitative view, and utilization of 27 entrepreneurs and views of 10 professors and 
experts, 13 Environmental sustainability indicators, 11 of social indicators and 
10economic indicator were obtained. In the next step, these indices were 
prioritized. Prioritization of indices also showed that in the environmental 
dimension, Index of the use of pesticides and chemical fertilizers in agricultural 
entrepreneurial activities, in the social dimension, the relationship between 
entrepreneurs and consultation centers and the experts in the field of agriculture 
and in the economic dimension, index of product produced by entrepreneurial 
activity risk, were the indicators that gained higher rates than other indices and the 
results were recognized as the most important indices. 
 
Keywords: Indicators, Sustainability, Sustainable entrepreneurship, Agricultural 
entrepreneurial activities 
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